BAĞLANTI BELGESİ SÖZLEŞMESİ

Katılımcılar, ÇDOSB bölge müdürlüğünden aşağıda belirtilen esaslara göre
bağlantı izin belgesi almak zorundadır.
a) Kanalizasyon sistemine atık su bağlantısı yapılmadan önce ön arıtma,
parsel bacası inşaatını ve kanalizasyon sistemine bağlantıyı OSB bölge
müdürlüğünün denetimi altında yapacaktır. Daha sonra” Bağlantı İzin Belgesi” için
başvuruda bulunur.
b) Debimetre, otomatik ızgara ve benzeri gibi ölçüm cihazları için yapılan
kanal OSB tarafından belirtildiği şekilde dizayn edilir. Katılımcı, Kanal ve parsel
bacasını iyi bir şekilde muhafaza etmek, ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır
halde tutmakla yükümlüdür.
c) Bağlantı izin belgesi alınması için OSB yönetim kurulu katılımcıya en çok 1
ay süre tanır. OSB yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde bu süreyi artırabilir
veya eksiltebilir. Kanala deşarj standartları sağlanmadıkça, hiçbir katılımcıya
bağlantı izin belgesi verilemez.
d) Katılımcı en çok 1 ay süre içerisinde Bağlantı İzin Belgesi almadığı
takdirde OSB yönetim kurulunun uygulayacağı her türlü yaptırımı kabul etmiş sayılır
e) Bağlantı İzin belgesinde yer alan bilgilerin teknik ve idari sorumluluğu
katılımcıya aittir.
f) OSB bölge müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde, bağlantı izin belgesinde
belirtilen sorumlu teknik elemanın değiştirilmesini talep edebilir.
g) OSB, ani deşarj ve dökülmelerin olabileceği veya gerekli gördüğü
kaynaklar için ilave tedbirler isteyebilir.
h) OSB bölge müdürlüğünün yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da
özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, kanal
şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri
değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke sistemine bağlanamaz.
Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz.
ı) Özellikle yanma ve patlama tehlikesi yaratan veya zehirli olan maddeler,
fuel oil, benzin, nafta, motorin, benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli
maddeler, yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri
toksik kimyasal maddeler kanalizasyon sistemine verilemez.
j) Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal su akımını ve kanal
fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, curuf, toprak, metal, cam, süprüntü,
moloz, mutfak artığı, selüloz, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları,
hayvan ölüsü, çamurlar, plastikler ve benzeri her türlü katı madde ve malzemeler
kanalizasyon sistemine verilemez.
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k) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler kanal
sistemine verilemez.
l) Abonelerin tüketimleri aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilir. Ancak
tahakkuk
ve tahsilatın
hızlandırılması
gayesiyle
tahakkuk
dönemlerinde
değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
m) Her abonenin tükettiği atıksu miktarı, sayaçların periyodik bir şekilde
okunup kaydedilir. Bir önceki okuma ile arasındaki fark alınarak tahakkuklara
esas alınacak tüketimi bulunur, fatura düzenlenerek süresi içinde tahsil edilir.
n) Faturanın ödenmemesi durumunda, ilk 15 gün için Yönetim Kurulunun
belirlediği para cezası uygulanır. 15 günlük sürenin dolmasından sonra kanal
bağlantısı iptal edilir ve Organize Sanayi Bölgesinin verdiği hizmetlerden
( Elektrik, Doğalgaz, Yağmursuyu, Atıksu Arıtma vb ) yararlanamaz. Bu durum
Çevre ve Orman Bakanlığı ile Valiliğe bildirilir.
o) Atıksu sayacının firma tarafından tahrip edilmesi, ayarlarının değiştirilmesi
neticesinde, çalışmaması veya sayaç üzerindeki endeksin okunmaması halinde
son üç ay tüketiminin ortalamasının iki katı alınarak fatura düzenlenir.
p) Herhangi bir nedenden dolayı atıksu sayacı devre dışı kalırsa; tüketim
miktarı üç aylık dönem koşullarını temsil edecek şekilde önceki aylar tüketiminin
ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.
r) OSB Uygulama Yönetmeliği Madde 112 geçerlidir.
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